Col·labora

La Volta és un marc per a creadors, artistes i artesans al barri de Sant Narcís de Girona que té com a objectiu la dinamització
econòmica i comercial del territori a través
de la cultura i l’art, i la professionalització
del sector emergent de les indústries creatives de Girona i comarques.
Paral·lelament al Mercat, s’ha dinamitzat un
dels locals adscrits al projecte amb exposicions, instal·lacions, concerts de petit format, recitals poètics, etc. Des del setembre
de 2015, coincidint amb el 5è mercat de La
Volta (Art Km0) s’ha inciat amb èxit una programació expositiva que ha permès mostrar
l’obra d’artistes emergents del territori i internacionals, i ampliar així l’oferta d’espais
dedicats a l’exhibició artística de la ciutat.
L’Abril de 2015 va néixer el Mercat de la Volta, dedicat a la creació i la nova artesania.
Sota la denominació d’Art Km0, el mercat
fomenta el contacte directe entre creadors del territori i visitants, i recupera l’espai públic com a lloc de trobada i intercanvi
d’idees a través de tallers i activitats culturals: concerts de grups gironins emergents i
consolidats, exhibicions de processos creatius, tallers vinculats a l’art i l’artesania, etc.-

El mercat de La Volta s’ha consolidat com
un esdeveniment cultural de referència, tant
pel seu impacte a través de la comunicació
2.0 com per l’augment de visitants. La programació cultural del mercat de La Volta
(Art Km0) és un dels pilars fonamentals del
projecte de La Volta perquè permet assolir
el doble objectiu de dinamització cultural i
econòmica del barri de Sant Narcís.

Després del seu primer any d’existència es
pot afirmar que una programació cultural diversa (música en viu, espectacles, exhibició
de processos creatius, inauguració d’exposicions, tallers, etc.) durant el mercat atrau un
públic cada vegada més nombrós i heterogeni i incrementa les vendes de les parades
d’art, disseny i nova artesania.
A més a més del pol d’atracció i interès que
genera el mercat mensualment, les exposicions inaugurades romanen obertes al públic durant 4 setmanes i està previst ampliar
la programació més enllà del mercat amb cicles de conferències, recitals poètics i cinema Km0 per consolidar el projecte amb una
programació cultural regular. A nivell social,
es fomenta la cohesió del barri a través de la
dinamització de l’espai públic com a lloc de
trobada i intercanvi d’idees i coneixement.

REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA LA VOLTA (SELECCIÓ)
Premsa escrita (física i virtual)

TV

- Article “La Volta” d’Oriol Ponsatí-Murlà, publicat al Diari de Girona (18/12/2015)

- TV3. Telenotícies migdia (11/04/2015) “Mercat
d’art KM0. A Girona intenta revifar el barri de
Sant Narcís”

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2014/12/18/volta/702159.html

- Article “Girona transforma el barri de Sant
Narcís amb els artistes de La Volta” de Núria
Juanico, publicat al digital cultural El Núvol
(1/06/2015)
http://www.nuvol.com/noticies/girona-transformasant-narcis-amb-els-artistes-de-la-volta/

- Article sobre l’exposició de Xavi Bové
a la Cova de La Volta publicat a La Vanguardia . http://www.lavanguardia.com/
vida/20151210/30714878134/catalunya-una-instalacion-permite-crear-canciones-visuales-en-el-centro-de-arte-la-volta-de-girona.html

Ràdio
- Entrevista a Carme Sais, Joanot Cortés i Marta Sureda, “La Volta, l’art de Km0) al programa
d’iCat “Cabaret Elèctric” (11/02/2015)
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/Cabaret-electric/La-Volta-lart-de-Km-0/audio/869453/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/mercat-dart-km-0-a-girona-intenta-revifar-el-barri-de-sant-narcis/video/5501333/

- Canal 33. Tria 33 (08/10/2015) “La Volta de
Sant Narcís, un barri de creadors de Girona”
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/la-voltade-sant-narcis-un-barri-de-creadors-de-girona/
video/5554998/

- Canal 33. Tria 33 extra (03/10/2015) “Girona
18 veus” Participació de Joanot Cortès com a
coordinador de La Volta.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33-extra/
tria33-extra-girona-18-veus/video/5554203/

LA VOLTA EN XIFRES

4 locals (Plaça Assumpció nº1, nº15, nº22 i nº25)

8 residents

1 taller de fusteria i escultura
1 estudi de disseny, comunicació i audiovisual
1 taller de serigrafia, enquadernació i estampació
1 laboratori de fotografia analògica
1 taller de joieria artesana
1 estudi de disseny i origami
1 taller d’il·lustració
1 espai polivalent per a exposicions i tallers

12 mercats d’Art (Km0)
7 aliances amb altres
festivals
20 parades de disseny i
producció de La Volta

16 paradistes
residents

Pol Ballonga
IKREA
Plego
L’Encès
MKU
Víctor Masferrer
Moments
Carles Palacio

7000 visitants

Pau Morales
Salvatge!
Nearly Black
Búnic
Ingenium
Antic and Chic
Casa’t a casa
Yeti

8 Dj’s

12 concerts

40 col·laboracions amb
altres festivals, equipaments municipals, associacions...

12 tallers de La Volta

10 exposicions mensuals

6 exparadistes
residents
30 paradistes i artistes convidats
12 dinars populars

1505 seguidors
12000 persones
d’abast

8 exresidents

318 seguidors
917 publicacions

55 activitats
54 tallers
546 seguidors
2178 publicacions

12 campanyes gràfiques i
audiovisuals
37 aparicions a
mitjans

